Polityka prywatności
Grupa Princes Limited (zwana dalej: „Grupa Princes”) zobowiązuje się chronić i szanować
prywatność użytkowników.
Niniejsza polityka prywatności (wraz z Regulaminem korzystania z Serwisu oraz innymi
dokumentami, do których się odwołuje) określa warunki, na jakich Princes będzie przetwarzał
zebrane od użytkowników dane osobowe. Poniższe zasady pozwalają zrozumieć poglądy i praktyki
Princes dotyczące danych osobowych użytkowników i ich wykorzystania.
Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r. (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182, t.j.; zwanej dalej: „Ustawą”) jest Princes Foods Besloten Vennotschap
(Sp. z o. o.) Oddział w Polsce w Warszawie, mająca siedzibę pod adresem: Pl. Piłsudskiego 3, 00078 Warszawa (zwana dalej „Princes”).
1. Dane zbierane od użytkowników
Princes przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z różnych
funkcji Serwisu, kontaktowania się z nimi itd. Podanie danych jest dobrowolne.
Princes może zbierać następujące dane dotyczące użytkowników:
(a) informacje podawane przy wypełnianiu formularzy w serwisie www.princes.eu/pl (zwanym
„Serwisem”). Dotyczy to również danych podanych w momencie rejestracji w Serwisie, subskrypcji
usług, zamieszczania własnych treści lub zamawiania dodatkowych usług. Princes może
użytkownika poprosić o podanie danych również przy okazji udziału w konkursach lub promocjach
sponsorowanych przez Princes Limited, a także wówczas, gdy użytkownik zgłasza problem
dotyczący Serwisu;
(b) jeżeli użytkownik kontaktuje się z Princes, Princes ma prawo zachować zapis wymienianej
korespondencji;
(c) Princes może poprosić użytkownika o wypełnienie ankiety w celu badań marketingowych, ale ten
nie musi tego zrobić;
(d) szczegóły odwiedzin w Serwisie, w tym między innymi — choć nie tylko — dane o liczbie
wyświetleń, lokalizacji, blogach i innych danych komunikacyjnych i zasobach wyświetlanych przez
użytkownika.
2. Adresy IP i pliki cookie
Princes może dla celów administracyjnych zbierać dane o komputerze użytkownika, w tym, gdzie to
możliwe, informacje o adresie IP, systemie operacyjnym i typie przeglądarki. Są to czysto
statystyczne dane dotyczące czynności i wzorców zachowań użytkowników w sieci i nie umożliwiają
identyfikacji konkretnych osób.

W tym samym celu Princes może pozyskiwać informacje o ogólnych wzorcach korzystania z
Internetu, instalując pliki cookie w komputerach użytkowników. Pliki cookie zawierają informacje
przenoszone na twardy dysk komputera. Pozwalają Princes udoskonalać Serwis i dostarczać
użytkownikom lepszych i bardziej zindywidualizowanych usług. Umożliwiają:
(a) oszacowanie liczby użytkowników i wzorca korzystania z Serwisu;
(b) przechowywanie danych o preferencjach użytkowników, a przez to dostosowanie Serwisu do ich
indywidualnych zainteresowań;
(c) przyspieszanie wyszukiwania;
(d) rozpoznawanie użytkowników podczas ponownych odwiedzin.
Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację plików cookies wybierając w przeglądarce
odpowiednie ustawienia. Użytkownik może, również poprzez ustawienia przeglądarki, odmówić
zgody na instalację plików cookies. Jeżeli jednak zdecyduje się na ten krok, może utracić dostęp do
niektórych części Serwisu.
3. Miejsce przechowywania danych osobowych
Dane zbierane przez Princes od użytkowników mogą być przenoszone i przechowywane poza
obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez
pracujący poza EOG personel. W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy, mogą one być poddane prawom krajów, w których są
przechowywane lub przetwarzane, przy czym kraje takie mogą stosować inny system ochrony
danych osobowych niż Polska. Princes dokłada niezbędnych starań, aby dane przechowywane były
w sposób bezpieczny i zgodny ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Wszelkie dane udostępnione Princes przechowywane są na bezpiecznych serwerach. Jeżeli
użytkownik otrzymał (lub samodzielnie wybrał) hasło umożliwiające dostęp do określonych części
Serwisu, odpowiada za zachowanie go w tajemnicy. Nie należy się z nikim dzielić swoim hasłem.
Niestety przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu nie zawsze jest w pełni bezpieczne. Mimo
że Princes dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie może
zagwarantować bezpieczeństwa danych przesłanych do Serwisu; przesyłanie takie odbywa się na
własne ryzyko użytkownika. Po odebraniu danych Princes stosuje jednak rygorystyczne procedury i
środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu do nich dostępowi.
4. Wykorzystanie zgromadzonych informacji
Princes wykorzystuje dane użytkowników w następujący sposób:
(a) aby zaprezentować treści Serwisu w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb użytkownika i jego
komputera;
(b) aby dostarczyć użytkownikowi informacji, produktów lub usług, z prośbą o które zwraca się
bezpośrednio do Princes lub które w opinii Princes mogą go zainteresować, o ile użytkownik wyraził

zgodę na kontakt w takim celu;
(c) aby wywiązać się ze zobowiązań wynikających z umowy zawartej między użytkownikiem a
Princes;
(d) aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z interaktywnych usług, kiedy tylko zechce;
(e) aby powiadamiać użytkownika o wprowadzanych zmianach.
Princes może również wykorzystać dane osobowe dla swoich celów marketingowych lub przekazać
dane osobom trzecim, aby mogły one dostarczyć użytkownikom informacji o swoich towarach i
usługach, które mogą zainteresować użytkowników (jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w tym celu).
O ile użytkownik wyrazi na to zgodę, Princes może się z nim kontaktować w celach marketingowych
środkami komunikacji elektronicznej. Princes może także kontaktować się z użytkownikami w tych
celach drogą poczty tradycyjnej lub przez telefon stacjonarny.
5. Ujawnianie danych osobowych
Princes może przekazać dane osobowe użytkownika członkom Grupy Princes, w tym własnym
jednostkom zależnym, a także spółce zwierzchniej i jej jednostkom zależnym. Princes może ponadto
ujawnić dane osobowe użytkownika spółce stowarzyszonej z Princes i/lub z Grupą PrincesGrupa
Princes może ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim:
(a) przy okazji sprzedaży lub wykupu spółki lub aktywów, w którym to przypadku może ujawnić dane
potencjalnemu nabywcy takiej spółki lub aktywów;
(b) jeżeli spółkę Princes lub większość jej aktywów przejmuje osoba trzecia, w którym to wypadku
same zgromadzone dane osobowe stanowią część przejmowanych aktywów;
(c) jeżeli będzie zmuszona je ujawnić, aby pozostać w zgodzie ze zobowiązaniami prawnymi lub w
celu wdrożenia lub zastosowania Regulaminu Serwisu oraz innych umów; bądź też po to, by
chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo grupy Princes, jej klientów i innych osób. Dotyczy to
również wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i
redukcji ryzyka kredytowego.
6. Prawa użytkownika
Użytkownik może zwrócić się do Princes o wstrzymanie przetwarzania jego danych osobowych, jak
również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich dla celów marketingowych lub przekazywania
innemu administratorowi danych. Ze swoich uprawnień można również skorzystać w dowolnej chwili
pisząc na do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Serwis niekiedy zawiera łącza odsyłające do stron internetowych partnerów, agencji reklamowych
oraz innych związanych z Princes instytucji. Użytkownik, który decyduje się z nich skorzystać,
powinien pamiętać, że każda strona ma swoją własną politykę prywatności i Princes nie ponosi za
nią żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z obowiązującą na stronie polityką prywatności
zanim poda się jakiekolwiek dane osobowe.

7. Dostęp do informacji
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Zmiany w polityce prywatności
Princes jest uprawniony do zmiany polityki prywatności w przypadku dodania nowych
funkcjonalności, zmiany modelu przetwarzania danych osobowych lub uruchomienia nowej wersji
Serwisu lub jego częsci, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie
zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a użytkownicy zostaną o nich poinformowani co najmniej
14 dni przed datą udostępnienia nowej treści zasad na stronach Serwisu. Użytkownik, który nie
zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania stosunku prawnego z Princes w trybie
natychmiastowym.
9. Kontakt
Pytania, komentarze i prośby dotyczące polityki prywatności prosimy kierować za pośrednictwem
formularza kontaktowego.

